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Abstract:
Low-impedance Restricted Earth Fault (REF) relay is a unit of digital protection system of
power transformers that its duty is detecting single phase to ground faults on the transformer
terminal and turning it to core faults on its windings. It is a fast and sensitive type of
protection schemes. However, during external fault with high magnitude fault currents and
flowing magnetizing inrush current of power transformer, due to Current Transformer (CT)
saturation, it may be exposed to maloperation. In this paper, immunity improvement of a REF
relay is shown by making its algorithm intelligent. To do so, in the first step, major
parameters used in the operating characteristic of a conventional REF relay and neutral
current are chosen to be employed as the training input of Support Vector Machine (SVM)
classifier. Then, a sample power system including a power transformer and related CTs is
simulated by using PSCAD/EMTDC software under many different operating conditions
involving internal fault, external fault, and inrush current. Finally, support vector machine is
trained using obtained simulation results and after validating its accuracy, is employed as the
intelligent core of the new REF protection scheme.
Keywords: Current Transformer Saturation, Restricted Earth Fault, Power Transformer,
Support Vector Machine.
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چکیده :رله خطای زمین محدودشدۀ امپدانس پايین ،بخشی از سیستم حفاظت ديجیتال ترانسفورماتور قدرت است که وظیفۀ
آن تشخیص خطاهای تکفاز به زمین روی ترمینال ترانسفورماتور يا خطای سیمپیچ به هسته آن است .اين طرح حفاظتی نوعاً
حساس و سريع است؛ با اين حال ،هنگام رخداد خطای خارجی با جريانهای خطای بزرگ و همینطور طی جاریشدن جريان
هجومی مغناطیسکننده ترانسفورماتور قدرت ،به دلیل اشباع ترانسفورماتورهای جريان در معرض عملکرد کاذب قرار دارد .در
اين مقاله نشان داده شده است هوشمندسازی الگوريتم رله خطای زمین محدودشده به ارتقا ايمنی آن منجر خواهد شد .برای نیل
به اين هدف ،در گام نخست ،متغیرهای اصلی بهکاررفته در مشخصۀ عملکردی رله خطای زمین محدودشدۀ نمونه به همراه
جريان هادی نول بهعنوان پارامترهای ورودی برای آموزش روش طبقهبندیکنندۀ ماشین بردار پشتیبان انتخاب میشوند .سپس
سیستم قدرت نمونه شامل ترانسفورماتور قدرت واقعی و ترانسفورماتورهای جريان مربوطه با تعداد بسیار زيادی از شرايط کاری
مختلف شامل خطای داخلی ،خطای خارجی و جريان هجومی در محیط  PSCAD/EMTDCشبیهسازی میشوند .درنهايت،
ماشین بردار پشتیبان با استفاده از نتايج حاصله از شبیهسازیها آموزش داده میشود و پس از ارزيابی دقت ،بهعنوان هستۀ
هوشمند طرح حفاظت خطای زمین محدودشدۀ جديد به کار گرفته میشود.

واژههای کلیدی:
 -1مقدمه

اشباع ترانسفورماتور جريان ،خطای زمین محدودشده ،ترانسفورماتور قدرت ،ماشین بردار پشتیبان

1

ترانسفورماتور ،عنصر حیاتی و گررانقیمرت از سیسرتم
قدرت است؛ بنابراين تجهیز آن با طرحهای حفاظتی مطمئن،
تاريخ ارسال مقاله 1397/03/17 :
تاريخ پذيرش مقاله 1397/05/27 :
نام نويسنده مسئول  :سید مهدی حسینی

سريع و ايمن امری اساسی است .حفاظت ديفرانسیل فراز از
پرکاربردترين روشهای حفراظتی ترانسرفورماتور در مقابرل
خطاهای داخلی است []1؛ با اين حال اين طرح حفاظتی در
برخی خطاهای سیمپیچ به هسته که محل خطرا نزديرب بره
نقطۀ خنثی ترانسفورماتور است يا اينکه جريان خطای زمین
محدودشده باشد ،دارای حساسریت کرافی بررای تشرخیص
خطا نیست [ .]2برای غلبه بر اين مشکل از طررح حفراظتی
1

نشانی نويسنده مسئول  :ايران ر بابل ر دانشگاه صنعتی نوشیروانی

خطای زمین محدودشده ( )REFبرهعنروان طررح حفراظتی

بابل ر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مکمل استفاده میشود [ .]3رلۀ  REFنیز نوعاً طرح حفاظت
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ديفرانسرریلی محسرروب مرریشررود کرره وظیف رۀ آن تشررخیص

از چنین روشی در بسیاری از مواقع عملکررد رلره را بهبرود

خطاهای تکفاز بره زمرین روی ترمینرال ترانسرفورماتور يرا

داده است؛ اما در موارد خطای خارجی که با حصول جريان

خطای سیمپیچ به هستۀ آن است [ .]4اين رله برای حفاظت

بزرگ در هادی نول همراه است ،کارايی ندارد .در

][16,17

از سیمپیچ با اتصال ستارۀ زمینشده استفاده میشود؛ با ايرن

يب ناظر جهتی جديد براساس يب مقايسهگر ديجیترال فراز

حال اگر ترانسفورماتور زمین ،بین سیمپیچ با اتصرال مثلر

در حوزۀ زمان ،برای ارتقای ايمنی رلرۀ  REFپیشرنهاد شرده

ترانسفورماتور قردرت و ترانسرفورماتورهای جريران)CT( 2

است؛ اما کارايی اين روش تنها برای شرايط جريان هجومی

نصب شده باشد ،رلۀ  REFبرای حفاظت از سیمپریچ مثلر

و خطای خارجی نوع تکفاز به زمین بررسی شده و عملکرد

نیز بهکارگیری میشود []5؛ البته بايد ذکرر کررد در صرورت

آن در ديگر انواع خطای خارجی ارزيابی نشده است.

عبور جريانهای خطای خارجی با دامنۀ بزرگ و همینطرور

در اين مقالره ،ارتقرای ايمنری رلرۀ  REFبرا اسرتفاده از

3

3

هنگام جاریشردن جريرانهرای هجرومی مغنراطیسکننرده

هوشمندسازی الگوريتم آن به روش ماشین برردار پشرتیبان

ترانسفورماتور قدرت که نوعاً شامل مؤلفره  DCمیراشروندۀ

ارائه شده است .برای اين کار ،در بخش  2عملکرد رلۀ

کند است ،وقوع اشباع شديد ترانسرفورماتورهای جريران و

مرسوم ،با تعداد بسیاری از شرايط مختلرف ،شربیهسرازی و

درنتیجه عملکرد نابجرای رلرۀ  REFمحتمرل اسرت ].[6,7

ارزيابی میشود .شرح دقیقی از روش پیشنهادی در بخش 3

استفاده از طررح حفاظرت خطرای زمرین محدودشرده نروع

ارائرره شررده اسررت .ارزيررابی مقايسررهای نتررايج حاصررل از

امپرردانس برراح سررطی معینرری از ايمنرری در برابررر اشررباع

پیادهسرازی روش جديرد در بخرش  4ارائره شرده اسرت و

ترانسفورماتورهای جريان فراهم میآورد []8؛ برا ايرن حرال

درنهايت مقاله پیش رو با بخش نتیجهگیری پايان میپذيرد.

برای به کارگیری اين نوع رله ،نسبت دورهای CTهای فازها
و مسیرنول و همینطور مشخصههای اشباع آنها بايد مشرابه

REF

 -2بررسی عملکرد رله  REFامپدانس پایین

باشد و در عین حال CTهای استفاده شده بايرد ولترا نقطرۀ

نمونهای از رلۀ  REFباياسشرده کره در ايرن پر وهش

زانويی بزرگ و بسیار مشابه داشرته باشرند [ .]9درواقرع بره

بررسی شده است ،دارای مشخصه نشان داده شده در شرکل

لحاظ تاريخی ،در ابتدا به دلیل محدوديت تکنولرو ی ،تنهرا

 1است .درخور ذکر است سازنده ،شرح دقیق اين مشخصره

اين نوع رلۀ  REFموجود بوده است؛ اما امرروزه اسرتفاده از

و تنظیمات توصریهشردۀ آن را در [ ]18ارائره کررده اسرت.

رلههای امپدانس پايین نومريکال بسیار گسترش يافته اسرت.

همررانطررور کرره در ايررن شررکل ديررده م ریشررود متغیرهررای

يب مزيت استفاده از اين نوع رله ،حزمنبودن مشابهت نسبت

تعیین کننده در مشخصۀ عملکرردی ايرن رلره ،جريران هرای

دور و مشخصههای اشباع CTها است و مزيت ديگرر آن در

ديفرانسیل و مقاومکننده هستند که بهترتیب از روابرط ( )1و

قیاس با رلۀ  REFنوع امپدانس باح ،حساسیت زياد آن است

( )2محاسبه میشوند .در اين روابط 𝑎𝐼 𝐼𝑏 ،و 𝑐𝐼 جريانهرای

[]10؛ با اين حال ،اين رله در طی رخداد خطای خارجی يرا

فازها هستند و جريان هادی نول نیز برا 𝑛𝐼 نشران داده شرده

عبور جريان هجومی مغناطیس کنندۀ ترانسرفورماتور قردرت

است.

مستعد عملکرد کاذب است [ .]11روش هرای نراظر جهتری
] [12,13و جريان مقاوم کننده تطبیق پذير [ ]14بررای بهبرود
ايمنی اين نوع رلهها در برابر عملکرد کاذب بره کرار گرفتره

()1
()2

| 𝑛𝐼 𝐼𝑑𝑖𝑓𝑓 = |𝐼𝑎 + 𝐼𝑏 + 𝐼𝑐 −
)| 𝑛𝐼| 𝐼𝑅 = 0.5(max{|𝐼𝑎 |, |𝐼𝑏 |, |𝐼𝑐 |} +

میشود .همچنین در بسیاری از موارد کره همرراه برا اشرباع

برای ارزيابی عملکرد رلۀ مذکور ،سیستم قردرت نشران

شديد ترانسرفورماتورهای جريران اسرت ،مشرکل عملکررد

داده شررده در شررکل ( )2انتخرراب شررده اسررت کرره شررامل

ناخواسررته وجررود دارد [ .]15-17در [ ]15ترکیبرری از رلرره

ترانسرررررفورماتور قررررردرت  230/63کیلرررررو ولتررررری و

خطای زمین و رلۀ  REFبرای مقراومسرازی رلره در مقابرل

ترانسفورماتورهای جريان و زمین است .برخری مشخصرات

عملکرد کاذب پیشنهاد شده است .شايان ذکر است اسرتفاده

ترانسفورماتورهای مذکور در بخش ضمايم ارائره شردهانرد.
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ايررن سیسررتم قرردرت بررا اسررتفاده از نرررمافررزار معتبررر

برقدار میشود و بار نامی آن نیز بره سرمت  63 kVمتصرل

 PSCAD/EMTDCشبیه سازی میشود .برای شربیهسرازی

میشود .برای مکانهای خطای داخلی سرمت سرتاره (،)F1

ترانسفورماتورهای جريان از مدل دقیق جیلز اثرتون 4استفاده

 10نقطرره روی س ریمپ ریچ بررا فاصررلههررای معررادل ،20 ،10

می شود [ .]19فرکانس نمونه برداری در شربیهسرازیهرا Hz

 %100،...،30طولِ سیمپیچ از نقطۀ خنثری و بررای موقعیرت

 2500انتخاب شده اسرت؛ بنرابراين ،بررای سیسرتم قردرت

خطاهايی داخلی سمت مثل

( 11 )F2نقطه با فاصرله هرای

تحت مطالعه که فرکانس آن  50 Hzاست ،يب سیکل شامل

معادل  %50،...،10 ،5 ،0طولِ سریمپریچ از ترمینرال در نظرر

 50نمونه است و مطابق با نظريۀ نايکوئیست ترا هارمونیرب

انتخاب شدهاند .بايد ذکر کرد در سیمپیچ برا اتصرال سرتاره،

25ام را میتوان استخراج کررد []20؛ البتره بايرد ذکرر کررد

خطاهای سیمپیچ بره هسرته نزديرب بره نقطره خنثری دارای

روش پیشنهادی اعمالپذير برای سیسرتمهرايی برا فرکرانس

کمترين دامنه جريان خطا است و ايرن در حرالی اسرت کره

نمونهبرداری ديگر هم است؛ اما بديهی است زمان حزم برای

کمترين جريان خطای سیمپیچ بره هسرته در اتصرال مثلر ،

پیادهسازی روش با افزايش فرکانس نمونرهبررداری افرزايش

مربوط به رخداد خطا در نقطه وسرط يرب سریمپریچ اسرت

میيابد .با توجه به اين توضیحات ،تعداد زيرادی از شررايط

[ .]21همچنین ،برای هرر مرورد خطرا  3مقردار مختلرف از

گوناگون کاری ترانسفورماتور قدرت شامل خطاهای زمرین

مقاومت خطا لحاظ شده است .کمترين مقاومت خطرای در

داخلی ،خطاهای خارجی و جريران هجرومی بررای مطالعره

نظر گرفته شده صفر اهم است و بزرگترين مقاومرت خطرا

عملکرد رله  REFنمونه ،شبیهسازی میشود .برا اسرتفاده از

نیز طوری انتخاب شده است که جريان ديفرانسیلی با مقدار

نتايج حاصله ،الگوريتم رلۀ مرذکور در محریط MATLAB

حدود  10درصد حاصل آيد .شايان توجه است ايرن مقردار

پیادهسازی و تحلیل میشود .شايان ذکر است برای اين رلره،

جريان ديفرانسیلی برای حداقل تنظیم جريان عملکننده رلره

تنظیمات توصیهشدۀ سازنده لحاظ شده است .شررح بیشرتر

 REFپیشنهاد میشود [ .]18جهت در نظر گرفتن اثرر زمران

اين شرايط و نتايج حاصله در بخرشهرای زيرر ارائره شرده

رخداد خطا 11 ،لحظه مختلف از ابتدا تا انتهرای سریکل 6ام

است.

( 100تا  120میلیثانیه) با فواصل  2میلیثانیه ،برای هر مورد
خطا در نظر گرفته شده است .همچنین برای CTها چگرالی
شار پسماند بین  0 ،+85%و  -85%مقدار نامی آن لحاظ شده
است .درنهايت با حذف برخی مروارد نسربتاً مشرابه ،نترايج
شبیهسازی  1053مرورد از خطاهرای داخلری ممکرن بررای
ارزيابی عملکرد رله  REFآماده میشود؛ برای مثرال ،شرکل
( )3و ( )4بهترتیب جريان ديفرانسیلی و خرط سریر جريران
ديفرانسریلی مربرروط بره رلرۀ نصربشررده در سرمت سررتارۀ

شکل ( :)1مشخصه رله  REFامپدانس پایین تحت مطالعه

 -1-2خطاهای داخلی

ترانسفورماتور قدرت است؛ هنگامی که يب خطای داخلری
زمین با مقاومت صفر روی ترمینال همین سرمت در لحظره
 100 msرخ دهد .برا توجره بره شرکل ( ،)3چنرین خطرای

برای به دست آمدن طیف جامعی از خطاهرای داخلری،

شديدی همراه برا اشرباع ترانسرفورماتورهای جريران بروده

اثر محل خطا ،مقاومت خطا ،لحظه وقوع خطا و شار پسماند

است؛ به طوری که جريان ديفرانسیلی تاحدودی متفراوت از

مغناطیسی ترانسفورماتورهای جريان در نظر گرفته میشوند.

مقدار واقعی آن محاسبه میشود.

برای شرح بیشتر ،ترانسفورماتور قردرت از سرمت 230 kV

ارتقا ايمنی رله خطای زمین محدودشدۀ امپدانس پايین با هوشمندسازی الگوريتم عملکردی آن بر پايۀ ...
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شکل ( :)2سیستم قدرت تحت مطالعه

علیرغم شرح مذکور ،جريران ديفرانسریلی درسرت در
لحظۀ وقوع خطرا شرروع بره افرزايش کررد و برا توجره بره
شکل ( ،)4خط سیر جريان بدون هیچ مشرکلی وارد ناحیرۀ
عملکرد رله میشود .با بررسی همۀ حراحت در نظرر گرفتره
شده ،مشخص شده است اين رلره بررای همرۀ  1053مرورد
خطای داخلی در نظر گرفته شرده عملکررد صرحیی داشرته
است و اين نتیجه حساسیت زيراد و مناسرب رلره امپردانس
پايین در تشخیص خطای داخلی را تأيید میکند.
50

 -2-2خطاهای خارجی
برررای حصررول اهررداف ايررن مقالرره ،تعررداد بسرریاری از
شديدترين موارد خطاهای خارجی شبیهسازی شدهاند .برای
اين کار ،تمام انواع خطای خارجی شامل خطاهای تکفاز بره
زمین ،فاز به فاز ،فاز به فاز به زمرین و سرهفراز ،برا چنردين
مقاومت خطای کوچب لحاظ شدهاند .دو حالت مختلف نیز
برای مکان خطا در نظر گرفته شده است .در حالت نخست،
سرمت مثلر

ترانسررفورماتور برره منبرع متصررل مریشررود و

ترانسفورماتور از سمت ستاره بارگیری میشود کره در ايرن
حالت مکان خطای خرارجی ( )F3سرمت سرتاره اسرت .در

500

400

300
)Time (ms

است؛ به طوری که سمت منبع و بار نیز بالعکس حالت اول
در نظر گرفته شده است .مشابه با خطاهای داخلی 11 ،نقطه

Using Real CTs
Using Ideal CTs
200

)idiff (A

0

دومین حالت ،مکران خطرای خرارجی ( )F4سرمت مثلر

100

-50

مختلفِ از سیکل 6ام بعنوان لحظرات وقروع خطرا انتخراب
شده است و با لحاظکردن چگالی شار پسماند متفاوت برای

شکل ( :)3جریان دیفرانسیلی رله برای رخداد خطای شدید

CTها 440 ،مورد خطای خارجی شبیه سازی مریشروند .برا

داخلی روی ترمینال سمت ستاره در لحظه 100 ms

توجه به اينکه عملکرد رله های  REFنصبشرده در هرر دو
سمت ترانسفورماتور قدرت بهصورت بالقوه تحت تأثیر هر

20
Operating Region
10

5
10
15
)Restraining Current (PU

)Differential Current (PU

Current Trajectory
Relay Charactristic
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0
0

مورد خطای خارجی اسرت ،مریتروان برا اسرتفاده از نترايج
بهدستآمده اين رله را در  880وضرعیت مختلرف ارزيرابی
کرد؛ برای مثال ،جريانهای ديفرانسیلی و خط سریر جريران
رله نصبشده در سمت مثل  ،مربوط به خطای سرهفراز برا
مقاومت صفر در همان سمت ترانسفورماتور قردرت کره در
لحظه  100 msرخ داده است ،بهترتیب در شکلهرای ( )5و
( )6مشاهده میشوند .با توجه به شکل ( ،)5انردکی پرس از

شکل ( :)4خط سیر جریان دیفرانسیلی رله حین رخداد خطای

وقوع خطا ،جريان ديفرانسیلی ظاهر میشود .برديهی اسرت

شدید داخلی روی ترمینال سمت ستاره در لحظۀ 100 ms

علت آن تنها اشباع ترانسفورماتورهای جريان اسرت کره در
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صورت اشباعناپذيربودن اين ترانسفورماتورها ،مطابق شرکل

نظررر گرفترره شرردهانررد .جريرران هجررومی شررامل مؤلف رۀ

مقرردار ايررن جريرران صررفر م ریمانررد .دامن رۀ بررزرگ جريرران

میراشونده کند است که موجرب اشرباع ترانسرفورماتورهای

ديفرانسیلی موجب میشود خرط سریر جريران ديفرانسریلی

جريان میشود؛ به طوری که حتی عملکرد کاذب رلره را در

مطابق با شکل ( )6وارد ناحیۀ عملکرد رله شود و طبیعتاً رله

پرری داشررته باشررد .طبیعررت شررکل مرروج جريرران هجررومی

دچار عملکرد کاذب شود .بسیار واضی است که در صورت

مغناطیسکننده ترانسفورماتور تصادفی است و بهطور عمرده

اشباعنشدن ترانسفورماتور جريان ،احتمرال عملکررد کراذب

به زاويۀ وصل ولتا  ،مقردار پسرماند مغناطیسری 5و منحنری

رله نیز منتفی میشود .بررسی عملکرد رلره در تمرامی 880

مغناطیسی هستۀ آن وابسته است [ .]22در اين بخش تعرداد

مورد خطای خارجی نشان میدهد ايرن رلره در  203مرورد

 510مورد از شررايط مختلرف برقدارشردن ترانسرفورماتور

يعنی  23/06درصد کل موارد دارای عملکرد اشرتباه اسرت؛

شبیهسازی شده اند تا نتايج برای ارزيابی رلره  REFبره کرار

البته بايد توجه داشت چنین آماری را برای عملکررد کراذب

گرفته شوند .برای اين کار ،ترانسفورماتور قدرت بیبار يب

رله در عمل انتظار نداريم؛ زيرا بررای حصرول اهرداف ايرن

بار از سرمت سرتاره و برار ديگرر از سرمت مثلر

برقردار

پ وهش ،تعداد بسیاری از خطاهای در نظرر گرفتره شرده از

میشود؛ به گونهای که در هر حالت زاويۀ وصل ولتا بین 0

بدترين موارد بودهاند.

تا  360درجه با پلههای  7/2درجهای تغییر میکند .بايد بیان

Using Real CTs
Using Ideal CTs

10

کرد تمامی لحظات برقدارشدن در سیکل 6ام قرار گرفتهاند.

5

همچنین ،برای ترانسفورماتورهای جريران و قردرت مقرادير
)idiff (A

0
-5
500

400

300
)Time (ms

200

DC

مختلفی از شار پسماند بین  -85%و  +85%مقدار نامیشران،
لحاظ شده است؛ برای نمونره ،هنگرامی کره ترانسرفورماتور
قدرت بریبرار از سرمت سرتاره در لحظره  100 msبرقردار
میشود ،جريان ديفرانسیلی و خط سیر جريران ديفرانسریلی

100

مطابق با شکلهای ( )7و ( )8هستند؛ مانند وضعیت خطرای

شکل ( :)5جریان دیفرانسیلی رله برای رخداد خطای خارجی

خارجی ،جريان ديفرانسیلی ظاهرشرده نوعراً کراذب اسرت.

سهفاز در سمت مثلث با مقاومت صفر در لحظه 100 ms

دامنۀ بزرگ اين جريان موجب میشرود خرط سریر جريران

Current Trajectory
Relay Charactristic
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3
2

Operating Region
1
1
2
3
)Restraining Current (PU

)Differential Current (PU

5

ديفرانسیلی در اين حالت نیز وارد ناحیۀ عملکرد رله شود و
درنتیجه رله دچار عملکرد نادرست شود .درمجموع بررسری
عملکرد رله در تمامی موارد شرح داده شده ،نشان مریدهرد
در  47مورد يعنی  9/2درصد از کل موارد ،عملکررد کراذب
داشته است .اين نتايج لزوم ارائۀ راهکاری برای بهبود ايمنی
اين نوع رله را تأيید میکند.

0
0
0

سهفاز در سمت مثلث با مقاومت صفر در لحظه 100 ms

-2

 -3-2عبور جریان هجومی ترانسفورماتور قدرت
برقدارشدن ترانسفورماتور بیبار از حی

ظهور جريران

هجومی بدترين وضعیت است []17؛ ازايرنرو در پر وهش
پیشرو چنین شرايطی برای بررسری عملکررد رلره  REFدر
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500

400

300
)Time (ms

-4
200

100

شکل ( :)7جریان دیفرانسیلی رله حین جریان هجومی

)idiff (A

شکل ( :)6خط سیر جریان دیفرانسیلی رله برای خطای خارجی
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با توجه به عبارت فوق ،برای داشرتن مقردار بیشرینه

(يعنی افزايش توان جداسازی ماشین برردار پشرتیبان) ،بايرد
مقررردار ‖ ‖wکمینررره شرررود؛ ازاير رنرو ،بررررای دادههرررای
جداسازی شدۀ خطی ،ماشین بردار پشتیبان برا کمینرهسرازی
تابع ) v(wکه در رابطه ( )4ارائه شده ،همراه با ارضای قیرد
موجود در رابطه ( ،)5محقق میشود.

𝑚 𝑖 = 1,2, … ,

( )5

 -3روش پیشنهادی

هرچند توضیحات فوق بررای درک سرادهترر روال کرار

همانطور که پیش از اين ذکر شرد روش ارائرهشرده در
اين مقاله شامل به کارگیری ماشین بردار پشرتیبان برهعنروان
طبقهبندیکنندۀ معتبر و کارا برای هوشمندسرازی رلره

REF

مرسوم است؛ ازايرنرو ،در ايرن بخرش ابتردا ماشرین برردار
پشررتیبان برره اختصررار معرفرری م ریشررود .سررپس چگررونگی
آمادهسازی و استفاده از آن برای پیادهسازی روش به تفصیل
تشريی میشود.

ماشین بردار پشتیبان مفید است ،بايد ذکر کرد در عمل بیشتر
مسائل طبقه بندی بهصورت خطی جداپذير نیستند؛ بنرابراين
برای حل چنین مسائلی ،نوع غیرخطی ماشین بردار پشرتیبان
ارائه شده است که در آن دادههای آموزشری بره فیرايی برا
ابعاد بزرگتر منتقل میشوند .برای نیل به اين هدف ،تبرديل
غیرخطی) ∅(xبرای انتقال به کار گرفتره مریشرود؛ بنرابراين
تابع و قید مورد نیاز برای تحقق ماشین بردار پشرتیبان ماننرد
عبارات ( )6و ( )7در نظر گرفته میشوند.

 -1-3ماشین بردار پشتیبان

𝑁

استفاده از ماشین بردار پشتیبان در سالهای اخیر برای حرل
مسئلههای گوناگون طبقهبندی ،کارايی زيراد آن را اثبرات کررده
است [ .]23اين طبقرهبنردیکننرده بررای حرل ايرن مسرئلههرا،
ابرصفحهای 6را میيابد که دادههای ورودی را مطابق برا کر س
متناظرشان چنان جدا میکند که تفکیب موجود میان کر سهرا
با بیشترين حاشیه ممکن صورت گیرد [ .]24برای شرح بیشرتر،
اگر مجموعه آموزشی  {𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 }𝑁𝑖=1که از𝑁 داده تشکیل شرده و
شامل دو ک س نیز است ،در نظر گرفته شود ،به طوری کره 𝑖𝑥،
𝑖امین مقدار از بردار 𝑁 بعدی ورودی باشد و 𝑖𝑦 نیرز برا مقرادير
ممکنه  -1يا  +1ک س متناظر با آن را نشان دهرد ،ابرصرفحهای
که قادر اسرت نقراط را طبرق ک سشران جردا کنرد ،برا معادلره
 𝑊 𝑇 𝑥𝑖 + 𝑏 = 0بیان میشود .در اين عبارت 𝑊 و 𝑏 بهترتیب
بردارهای وزن و باياساند .هدف ماشرین برردار پشرتیبان يرافتن

𝑇 11
= )𝜀 𝑣(𝑤,
𝑖𝜀 ∑ 𝐶 𝑤 𝑤 +
22

()6

𝑖=1

𝑇 𝑤(

𝑖𝑦
∅(𝑥𝑖 ) + 𝑏) ≥ 1 − 𝜀𝑖 ,
𝑁 𝑖 = 1,2, … ,

()7

در روابط فوق  εiمتغیرهای کمکی با مقادير بزرگتر يرا
مساوی صفرند و برای در نظر گرفتن خطای حاصله استفاده
میشوند .کمیت  Cنیز ضريب جريمره نامیرده مریشرود کره
مقدارش همواره بزرگتر از صفر است .بردارهايی که قیرود
مررذکور را بره تسرراوی ارضررا کننررد ،بررردار پشررتیبان نامیررده
میشوند .اين بردارها ،تنها بردارهايی هسرتند کره بره سرطی
تصمیمگیری و يا ابرصفحه جداکننده بستگی دارنرد .معادلرۀ
يادشده را میتوان با بهکارگیری اصرل حگرانر  7برهصرورت
رابطه ( )8نوشت که بايد شرايط موجود در عبارت ( )9نیرز
ارضا شوند.

جداسازی بین ک سها منتهری شرود .بررای ايرن کرار ،مفهروم
حاشیۀ جداسازی مانند عبارت ( )3تعريف میشود [:]25
2
‖ ‖=𝑚
𝑤

𝑁

1
) 𝑖𝜀 ∑( 𝐶 𝐿(𝑤, 𝑏, 𝜀, 𝛼, 𝜂) = ‖𝑤‖2 +
2

مقرراديری از بردارهررای وزن و بايرراس اسررت کرره برره حررداکثر

()3

1
𝑤 𝑇 𝑤 = )𝑤(𝑣
2
𝑦𝑖 (𝑤 𝑇 𝑥𝑖 + 𝑏) ≥ 1,

( )4

شکل ( :)8خط سیر جریان دیفرانسیلی رله حین جریان هجومی

m

𝑖=1

()8

𝑁

) 𝑖𝜀 − ∑ 𝛼𝑖 (𝑦𝑖 (𝑤 𝑇 𝜙(𝑥) + 𝑏) − 1 +
𝑁

𝑖𝜀 𝑖𝜂 ∑ −
𝑖=1

𝑖=1
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𝑁

𝐿𝜕
= ∑ 𝛼𝑖 𝑦𝑖 = 0
𝑏𝜕
𝑁

𝑖=1

35

کافی در موارد شديد جريان هجومی و خطای داخلی نردارد
و به بیانی ،مستعد عملکرد کاذب است .درواقع علت اين امر

𝐿𝜕
= 𝑤 − ∑ 𝛼𝑖 𝑦𝑖 ∅(𝑥𝑖 ) = 0
𝑤𝜕
𝑖=1
𝐿𝜕
= 𝐶 − 𝛼𝑖 − 𝜂 𝑖 = 0
𝑖𝜀𝜕

مشرراهده مرریشررود  -مریتوانررد طرروری انتخرراب شررود کرره

در روابررط فرروق αi ≥ 0 ،و  ηi ≥ 0متغیرهررای کمکرری

حساسیت بیشتری را در مقابل خطای داخلری فرراهم آورد؛

حگران هستند .با اعمرال ايرن شررايط ،مسرئلۀ بهینرهسرازی

ولی تبعات آن ايمنی پايینتر رله در مقابرل عملکررد کراذب

بهصورت عبارت ( )10به دست میآيد که قیود ايرن مسرئله

است .پس کاربر رله بايد برای تنظریم آن بره حرد معرین از

نیز در عبارت ( )11مشاهده میشوند.

حساسیت و ايمنی رضايت دهد؛ در حالی کره اگرر سراختار

()9

𝑁

()10

وضعیت توسط آن گرفته میشد .نظريۀ بنیادين اين پ وهش

𝑖=1

نیز تبرديل سراختار غیرهوشرمند و انعطرافناپرذير رلره بره

𝑁

1
})) 𝑗𝑥(𝜙) 𝑖𝑥(𝜙( 𝑗𝑦 𝑖𝑦 𝑗𝛼 𝑖𝛼 ∑ ∑ −
2

مکانیزم هوشمند است .برای اين کار بايرد در ابتردا بهتررين

𝑖=1 𝑗=1

𝐶 < 𝑖𝛼 < 0
𝑁

()11

بررردار پشررتیبان انتخرراب شررود .سررپس بررا اسررتفاده از نتررايج

∑ 𝛼𝑖 𝑦𝑖 = 0
𝑖=1

ترانسفورماتور قدرت شامل خطای داخلی ،خطای خرارجی

پشتیبان انتخاب میشوند .پس از آن ،ابرصرفحه جداسراز از
معادله ( )12به دست میآيد.

و جريان هجومی ،ماشین بردار پشتیبان آمروزش مریبینرد و
دقت آن سنجیده میشود .درنهايت پس از تأيید دقت ،از آن
بهعنوان هستۀ هوشمند تصمیمساز در ساختار جديرد بررای

∑ 𝛼𝑖 𝑦𝑖 𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥) + 𝑏 = 0
𝑉𝑆

در رابطرۀ قبلرری  SVبردارهررای پشررتیبانانررد .درنهايررت،
طبقه بندیکنندۀ غیرخطی ماننرد عبرارت ( )13خواهرد برود
[.]25
()13

پارامترهای ورودی برای آموزش طبقره بنردیکننردۀ ماشرین
شبیه سرازی ،تعرداد زيرادی از شررايط مختلرف عملکرردی

xiهايی که بررای آنهرا  αi > 0باشرد ،برهعنروان برردار

()12

پارامترهای تنظیمشدۀ رله  -کره در مشخصره آن (شرکل )1

اين رله هوشمند برود ،بهتررين تصرمیم مقتیری بررای هرر

𝑖𝛼 ∑{ 𝑒𝑧𝑖𝑚𝑖𝑥𝑎𝑀
𝑁

ثابتبودن تنظیمات رله اسرت .بررای شررح بیشرتر ،مقرادير

رلۀ پیشنهادی استفاده میشود .با توجه بره ايرن توضریحات،
نخسررتین مرحلرره از روش پیشررنهادی ،انتخرراب پارامترهررای
ورودی مناسب برای آموزش ماشین بردار پشتیبان است .برا
توجه به اينکه مشخصۀ باياسشدۀ رلۀ تحت مطالعه (شرکل
 )1براسرراس دو پررارامتر جريرران ديفرانسرریلی و جريرران

)𝑏 𝑦 = 𝑠𝑖𝑔𝑛 (∑ 𝛼𝑖 𝑦𝑖 𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥) +
𝑉𝑆

همانگونه که پیش از اين بیان شد برای طبقهبندی مؤثر
و صحیی حزم اسرت برردار ورودی برا برهکرارگیری تبرديل
غیرخطی به فیايی با ابعاد بزرگتر منتقل شود .در عمل اين
کار بهطور غیرمستقیم با استفاده از توابع معروف کرنل انجام
مرریشررود .معررروفترررين ايررن توابررع نیررز توابررع خطرری،
چندجملهای ،سیگمويد و پايهشعاعیاند.
 -2-3هوشمندسازی رله REF
در بخش  2مشاهده شد رله  REFتحت مطالعه باوجود
حساسیت و کارايی مناسب در موارد خطای داخلری ،ايمنری

مقاومکننده بنا شده است ،اين دو متغیرر برهعنروان نخسرتین
ورودیهای پروسۀ آموزش استفاده میشوند .از سوی ديگر،
نظر به اينکه وظیفۀ رله  REFتشخیص خطاهای زمین است
و اين نوع خطا همیشه با ظهور جريان در هادی خنثی (نول)
همراه است ،جريان اين هادی نیز گزينۀ بسیار مناسبی بررای
استفاده بهعنوان ورودی پروسۀ آمروزش اسرت .بايرد توجره
کرد مث ً در خطای خارجی دوفاز و سهفراز اصروحً جريران
هادی نول صفر است؛ بنابراين استفاده از جريان ايرن هرادی
بهعنوان يکی از وي گیهای مهم در فرآيند آموزش ،توانرايی
ماشین بردار پشتیبان را در تفکیب شرايط مختلرف کراری را
برهطرور چشرمگیری افرزايش مریدهرد .برا توجره بره ايررن

ارتقا ايمنی رله خطای زمین محدودشدۀ امپدانس پايین با هوشمندسازی الگوريتم عملکردی آن بر پايۀ ...
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توضیحات ،بردارهای ورودی آموزش مطرابق عبرارت ()14

يا مساوی مقاديرآستانه شان شوند ،مورد مشکوک به خطرای

در نظر گرفته میشود .شرايان ذکرر اسرت مقردار معکروس

داخلی تشخیص داده میشود و با ارسال سیگنال فعالسازی

ماکزيمم ورودیهای مذکور در بردار مشراهدهشرده در ايرن

هسته هوشمند رله فعال مریشرود کره همران ماشرین برردار

عبرارت ضررب شرده اسرت ترا مقرادير ورودی بررین  0و 1

پشتیبان آموزش يافته است و وضعیت پریشرو را تشرخیص

محدود شوند و برای استفاده در پروسۀ آموزش مهیا شوند.

میدهد .بايد ذکر شود در [ ]15نشران داده شرده اسرت کره

()14

𝑓𝑓𝑖𝑑𝐼
= 𝑉𝐼
] 𝑅𝐼 [
| 𝐼| }| 𝑛𝐼| 𝑚𝑎𝑥{𝐼𝑑𝑖𝑓𝑓 , 𝐼𝑅 ,
𝑛
1

حررال ،اگررر از نتررايج مربرروط برره هررر کرردام از حرراحت
شبیهسازیشده ،يب سیکل انتخاب شرود و از اط عرات آن

مقايسۀ جريان هادی نول با يرب مقردار آسرتانه تعردادی از
حاحت عملکرد کاذب برالقوه را حرذف مری کنرد؛ بنرابراين
ساختار رلۀ هوشمند موجود در شکل ( )9برای بهکرارگیری
در کاربردهای عملی مناسب است.

سیکل بردار ورودی مربوطه محاسبه شود ،میتوان مراتريس
ورودی آموزش را با استفاده از ايرن بردارهرا ماننرد عبرارت
( )15ساخت .در اين عبارت ،سرتونهرای زيرمراتريسهرای
𝐸𝐼 𝐸𝐹 ،و 𝐶𝐼 بهترتیب همران بردارهرای مربروط بره شررايط
خطررای داخلرری ،خطررای خررارجی و جريرران هجررومیانررد.
درنهايت ماتريس خروجی آموزش نیز مطرابق عبرارت ()16
در نظر گرفته میشود .در اين مراتريس درايره  1متنراظر برا
وضرعیت خطررای داخلرری و درايرره  0نیررز مربرروط برره برراقی
وضعیتهاست .بديهی است تعداد ستونهای مراتريسهرای

] 𝐶𝐼

()16

]0

 -4شبیهسازی و ارزیابی نتایج
در بخش پیشین شرح داده شد که نترايج شربیه سرازی
تعداد زيادی از شرايط کاری يب ترانسفورماتور قدرت که

ورودی و خروجی برابرند.
()15

شکل ( :)9ساختار نهایی رله  REFهوشمند

…

⋮
0

𝐹𝐸

⋮

𝐸𝐼[ = 𝑀𝐼

1

…

𝑂𝑀 = [1

شرامل خطررای داخلرری ،خطررای خررارجی و عبررور جريرران
هجومی است ،برای ساخت ماتريسهای ورودی آموزش و
تست طبقه بنردیکننرده برردار پشرتیبان حزم اسرت نترايج

پس از توضیی چگونگی ساخت ماتريسهای ورودی و

بهدست آمده در بخرش  2بررای ايرن کرار اسرتفاده شروند.

خروجی که برای آمروزش و تسرت ماشرین برردار پشرتیبان

همان طور کره در بخرش مرذکور بیران شرد تعرداد مروارد

بهکارگیری می شوند ،يب سؤال باقی میماند و آن چگونگی

شربیهسررازیشرردۀ خطاهررای داخلرری و خررارجی و جريرران

استفاده از طبقهبندیکنندۀ آموزشيافته پس از تأيید دقت آن

هجومی بهترتیب  880 ،1053و  510بوده است .نحوۀ کار

است .راهحرل مسرتقیم بررای ايرن کرار فعرالبرودن دائمری

به اين صورت است که از نتايج هر مورد شبیه سازی يرب

طبقهبندیکننده است؛ به گونهای که در هر لحظه جريانهای

سیکل به صورت تصادفی انتخاب می شود و برا اسرتفاده از

اندازهگیریشده با ترانسفورماتورهای جريان به آن تحويل و

آن بردار ورودی آموزش محاسبه می شود و برا اسرتفاده از

پردازش میشوند .ضعف اين روش بار محاسرباتی زيراد آن

بردارهای حاصله ،ماتريس ورودی آموزش شکل میگیرد.

است؛ اما در ايرن مقالره مکرانیزم بهینرهای بررای اسرتفاده از

طبیعتاً ابعاد اين ماتريس  3×2443است .بره روش مشرابه،

ماشین بردار پشتیبان بهصورت شکل ( )9پیشنهاد مریشرود.

يب سیکل متفاوت ديگر از هرر مرورد شربیه سرازی بررای

طبق اين روش ،برای جريان های ديفرانسیلی و هرادی نرول

به کارگیری در آماده سازی بردار ورودی و طبیعتاً مراتريس

مقادير آستانۀ تنظیمشدۀ کاربر ،تعريف میشود .اين جريانها

ورودی مورد نیاز در پروسۀ تست ،انتخاب میشود .تمامی

𝐻𝑇
𝑓𝑓𝑖𝑑𝐼 و 𝐻𝑇𝑛𝐼 نشان داده شدهاند .اگر در لحظرهای
بهترتیب با

مراحل ذکر شده و ارزيابی روش پیشنهادی برا اسرتفاده از

جريان های ديفرانسیلی و هادی نول بهطور همزمان بزرگتر

نرم افزار  MATLABانجام شده است و رايانۀ استفاده شرده
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هوش محاسباتی در مهندسی برق ،سال نهم ،شماره دوم ،تابستان 97
نیز دارای پردازشگر دوهسرته ای برا فرکرانس  2/5 GHzو

پیشنهادی  98/64%است کره در قیراس برا دقرت 89/76%

 8 GBحافظه  RAMاست  .برای ارزيابی دقیرق ترر کرارايی

متعلق به رلرۀ  REFمرسروم و دقرت  97/17%روش نراظر

روش جديرد ،نتررايج پیرادهسررازی آن بررا نتررايج حاصررل از

جهتی جديد ،کام ً برتر است و اين به معنای ايمنی بسیار

شبیه سازی عملکرد رله  REFمرسوم تحت مطالعه در ايرن

بیشتر رلۀ  REFهوشمند است .تنها ضعف استفاده از رلرۀ

مقاله و همین طور نتايج حاصل از پیادهسرازی روش نراظر

هوشمندشررده در مقابررل روشهررای ديگررر ،زمرران اجرررا

جهتی جديد پیشنهادشده در مرجع [ ]16مقايسه مریشرود

طوحنیتر آن است؛ اما بايد توجه کرد اين تأخیر زمانی در

که براساس مقايسهگر ديجیتال فاز در حروزۀ زمران اسرت.

حدی نیست که روش جديد ،کند به حساب آيد و درواقع

تنظیمات و مدتزمان های مربروط بره شربیه سرازیهرا در

همچنان برای حصول اهداف حفاظتی کام ً مناسب است.

جدول ( )1و نتايج حاصله از پیاده سازی روش هوشمند و

جدول ( :)1تنظیمات و زمان شبیهسازیها

روش های يادشده در جدول ( )2ارائه شدهاند  .با توجه بره

روش

جدول ( ، )1برای ماشین بردار پشتیبان از ترابع کرنرل پايرۀ

تنظیمات

شعاعی با ضريب جريمه  C=1000استفاده شده که مقردار

()s

آن نیز با سعی و خطا به دست آمده است .مدت زمان حزم
برای آموزش اين طبقه بندیکننده  1/4 sاسرت .بررای رلره

پشتیبان ()SVM

1/4

شعاعی با

شده است و همچنین در شبیه سازی ناظر جهتی ارائهشرده

رله  REFساخت
Micom

پیشنهادی []18

در مرجع [ ]16نیز مقادير تنظیمی پیشنهادی در همین مقاله

ناظر جهتی جديد

استفاده شده است .اگر زمران اجررا  ،فاصرلۀ زمرانی برین

[]16

تعداد

جهتی جديد با زمان اجرا  0/1 msو  0/09 msدر مقابرل

تشخیص

رلۀ هوشمند با زمران اجررا  ،2/6 msبره زمران پرردازش
روش

( ، )2ماشین بردار پشتیبان ،مشرابه برا رلرۀ  REFمرسروم و

حساسیت زياد آن را تأيید میکند؛ اما از  510مورد جريان
هجومی ،اين طبقه بندیکننده در تشرخیص  7مرورد دچرار
اشتباه شده که در مقابل  47مورد عملکرد کاذب رلۀ

REF

تحت مطالعه و  16مورد تشخیص اشتباه روش ناظر جهتی

پشتیبان

تعداد

تعداد

تشخیص

تشخیص

غلط از  510غلط از 880
مورد جریان مورد خطای
هجومی

دقت کلی
()%

خارجی

0

7

26

98/64

()SVM
رله

REF

متداول

سنتی از تعداد  880وضعیت خطای خارجی در  203مورد

جديد []16

 53مورد عملکرد اشتباه داشته است و اين در حالیست که

-

0/09

ماشین بردار

REF

عملکرد کراذب دارد و روش نراظر جهتری جديرد نیرز در

 1053مورد
داخلی

ناظر جهتی

جديد ،نتیجه به مراتب بهتری است .بره عر وه ،رلرۀ

غلط از
خطای

روش ناظر جهتی جديد ،بدون هیچ ضعفی تمرامی مروارد
خطای داخلی را به درستی تشخیص می دهد که اين مسئله

مطابق با []16

-

0/1

جدول ( :)2نتایج حاصل از پیادهسازی روشها

و تولید خروجیِ آن تعريف شود ،رلۀ مرسوم و روش ناظر

کمتری نیاز دارند  .با توجه به نتايج ارائره شرده در جردول

2/6

C=1000

تنظیمات

لحظات تحويل جريانهای اندازهگیریشده به روش مدنظر

()ms

تابع کرنل پايۀ

ماشین بردار

مرسوم تحت مطالعه نیز تنظیمات توصیهشدۀ سازنده لحاظ

زمان آموزش زمان اجراء

0

47

203

89/76

0

16

53

97/17

 -5نتیجهگیری

ماشین بردار پشتیبان آموزشيافته تنها  26مورد را بهدرستی

رلۀ خطای زمین محدودشدۀ امپدانس پايین برهعنروان

تشخیص نداده است .به طور کل دقت کلی روش هوشمند

مکمل رلۀ ديفرانسیل جهت تشخیص خطاهای تکفراز بره

ارتقا ايمنی رله خطای زمین محدودشدۀ امپدانس پايین با هوشمندسازی الگوريتم عملکردی آن بر پايۀ ...
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زمین روی ترمینرال ترانسرفورماتور قردرت و همرینطرور

جدول ( :)4مقادیر نامی ترانسفورماتورهای جریان سمت

خطای سیم پیچ به هستۀ آن به کار میرود .باوجود سرعت

فشارضعیف ترانسفورماتور قدرت

و حساسیت مناسب ،اين نوع رله ممکن است در اثر اشباع

نام پارامتر

مقدار

ترانسرفورماتورهای جرير ان حررین عبررور جريرران هجررومی

جريان نامی اولیه

2000 A

مغناطیس کنندۀ ترانسفورماتور قدرت يا خطاهای خرارجی

جريان نامی ثانويه

1A

با دامنۀ جريان بزرگ ،دچار عملکرد کاذب شرود .در ايرن

طول مسیر مغناطیسی

مقاله هوشمندسازی الگوريتم عملکردی اين نروع رلره برا

مساحت سطی مقطع

10/36 cm

مقاومت سیمبندی CT

7/77 Ω

بردن کل

30 VA

استفاده از طبقه بندیکنندۀ ماشین بردار پشتیبان برای ارتقرا
ايمنرری آن پیشررنهاد شررده اسررت .نتررايج بررهدسررت آمررده از
شبیه سازیها ،ايمنی برتر رلۀ هوشمند جديد در قیراس برا

54/8 cm
2

جدول ( :)5مشخصات ترانسفورماتور قدرت

نسخۀ متداولش و همین طور روش نراظر هوشرمند جديرد

نام پارامتر

مقدار

کرده است؛ البته بايد ذکرر شرود رلرۀ هوشرمند جديرد در

توان ظاهری نامی

160 MVA

ولتا سمت فشار قوی

230 kV

قیاس با رلۀ مترداول و روش نراظر جهتری تحرت مطالعره

ولتا سمت فشار ضعیف

63 kV

نیازمند زمان اجرا يا پردازش بیشرتری اسرت؛ امرا میرزان

امپدانس اتصال کوتاه

14%

تأ خیر زمانی چنان نیست که برای نیل به اهرداف حفراظتی

ات ف مسی

0/2%

براساس مقايسه گر ديجیتال فراز در حروزۀ زمران را تأيیرد

مناسب نباشد و با توجه به ايمنی بسیار مناسبترش از اين
کاهش سرعت صرفنظرر مری شرود  .ديگرر مزايرای روش
ارائه شده ،سادگی و وجودنداشتن هر نروع قیرد و شررطی
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سیگنال و روش های هوشمند برای ارائۀ رلۀ خطای زمرین
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ارتقا ايمنی رله خطای زمین محدودشدۀ امپدانس پايین با هوشمندسازی الگوريتم عملکردی آن بر پايۀ ...

